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أنيس حمسن
الالجئون الفلسطينيون في لبنان:
ٍّ
وتخل دولي
تهميش محلي وقصور فصائلي

يف

تشرين األول  /أكتوبر  ،2015ش ّيع خميم البداوي (شمال لبنان) املهندسة الشابة
ريهام املغربي ( 24عام ًا) التي قضت غرق ًا يف املياه اإلقليمية التركية لدى حماولتها
1
وشقيقها حممد ( 22عام ًا) الهجرة إىل أوروبا عبر "مراكب املوت".
واعتباراً من  24تشرين الثاين  /نوفمبر  ،2015باتت وثائق سفر الالجئين الفلسطينيين يف
لبنان غير صاحلة للسفر عبر املطارات ،مع بدء العمل بقرار منظمة الطيران املدين الدولية "إيكاو"
الذي ينص على إلزام جميع الدول األعضاء ومنها لبنان ،وقف العمل باجلوازات ووثائق السفر
اليدوية غير املقروءة إلكتروني ًا ،علم ًا بأن وثائق سفر الالجئين الفلسطينيين يف لبنان ،كانت حتى
صدور العدد هذا العدد من "جملة الدراسات الفلسطينية" ،ال تزال ُتكتب بخط اليد ،األمر الذي جعل
ومن هم يف لبنان باتوا غير قادرين
َمن هم خارج لبنان يجانبون السفر ويؤثرون البقاء حيث همَ ،
على السفر إىل اخلارج للدراسة أو العمل 2،وهو أمر مل يخفف من وطأته إعالن وزارة الداخلية
اللبنانية قراراً من الوزير نهاد املشنوق بقرب إصدار وثائق سفر موقتة مقروءة إلكتروني ًا 3،إذ ال
ثقة بما يصدر من إعالنات ،ذلك بأنه جرى أكثر من مرة يف األعوام األخيرة احلديث عن نية إصدار
ال من بطاقات التعريف الكرتونية الكبيرة احلجم ،وإبدال وثائق السفر
بطاقات هوية ممغنطة بد ً
البنية اللون ب ُأخرى ممكننة ،لكن ال شيء من هذا أو ذلك حتقق.
يف كانون الثاين  /يناير  ،2016أقدم الشاب عمر حممد خضير ( 18عام ًا) على إحراق نفسه
أمام عيادة وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى (األونروا) يف خميم
البرج الشمايل (صور ـ اجلنوب اللبناين) بعدما أوقفت الوكالة عالجه من مرض التالسيميا ،علم ًا
4
بأن وضع عائلته املادي يحول دون قدرتها على تأمين عالجه.
مما يعانيه الالجئون الفلسطينيون يف لبنان نتيجة مصاعب
القصص آنفة الذكر ،ع ّينات ّ
تقودهم إىل طلب املوت حين يكون أرحم من حياة فيها موت يف كل حلظة.
جراء احلروب يف سورية والعراق
ففي ظل "تسونامي" الهجرة والتهجير القسري هذاّ ،
وأفغانستان ،وهرب ًا من شظف العيش يف أفريقيا ،بات الالجئون الفلسطينيون غير مرئيين يف
نظر العامل؛ يعانون بصمت ...ويموتون بصمت!!
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ٍّ
تخل دويل عن الالجئين الفلسطينيين
تقليصات األونروا..
لفرض التوطين أو التهجير
حتى كتابة هذه السطور كانت خميمات لبنان تغلي وتتفاعل عبر حراك يومي يراوح بين
اعتصامات وتظاهرات ومذكرات احتجاج على التقليصات أمام مراكز األونروا يف اخمليمات ،أو
يف بيروت أمام املركز الرئيسي للمنظمة الدولية 5املفروض أنها موكلة بإغاثة الالجئين وتشغيلهم.
فاألونروا تأسست كوكالة تابعة لألمم املتحدة بقرار من اجلمعية العامة يف سنة  ،1949وتقتضي
مهمتها تقديم املساعدة لالجئي فلسطين يف األردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة يف
جماالت "التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة والبنية التحتية وحتسين اخمليمات والدعم اجملتمعي
6
واإلقراض الصغير واالستجابة الطارئة بما يف ذلك يف أوقات النزاع املسلح".
وبينما شهدت األيام األوىل للتحركات الشعبية يف إثر حادثة الشاب عمر حممد خضير ،يف
مقار لألونروا يف بعض اخمليمات 7،و"أغلق ممثلون عن الفصائل
كانون الثاين  /يناير ،تعديات على
ّ
الفلسطينية واللجان الشعبية أبواب املقر الرئيسي لوكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين (أونروا) يف بيروت ،ومنعوا دخول وخروج املوظفين واآلليات منه ،يف خطوة هي األوىل
منذ بدء االحتجاج الشعبي رفض ًا لقرار الوكالة تقليص خدماتها 8"،فإن اإلجماع الفصائلي واملدين
الفلسطيني على الطابع السلمي ،طغى الحق ًا ،وبات حترك ًا سلمي ًا شبه يومي يف اخمليمات ،واعتصام ًا
دائم ًا أمام مقر الوكالة الدولية يف بيروت.
ويف  4شباط  /فبراير ُ 2016عقد اجتماع بين الفصائل ورئيس جلنة احلوار اللبناين ـ الفلسطيني
الوزير السابق حسن منيمنة يف مقر احلكومة اللبنانية (السراي) يف بيروت ،جرت خالله مناقشة
مسألة التقليصات والتحركات الشعبية الرافضة له" ،وأبلغ الوزير منيمنة ،أن الدولة اللبنانية ستقوم
حلث إدارة 'األونروا' على حتسين خدماتها ،واجملتمع الدويل
بما يتوجب عليها من اتصاالت سياسية ّ
على زيادة مساهماته املالية لس ّد العجز املتراكم" ،مشيراً إىل "االتصاالت التي سبق وقام بها مع
املفوض العام بيير كرينبول واملدير العام يف بيروت ماتياس شمايل" ،بينما "تناوب قادة الفصائل
حتمل اجلزء املطلوب من
على شرح معاناة الالجئين الفلسطينيين يف اجملال الصحي ،وعجزهم عن ّ
نفقاتهم العالجية بفعل ارتفاع نسبة البطالة وانهيار األوضاع املعيشية وتأخر إجناز إعمار خميم
نهر البارد ،حمذرين يف الوقت نفسه من 'سياسة التمادي يف تقليص اخلدمات التي تقدم عليها
تنصل اجملتمع الدويل من مسؤولياته ،وإلقاء العبء
الوكالة' ،متخوفين من 'سياسة متدرجة تهدف إىل ّ
على الدول املضيفة ،ومن بينها لبنان بطبيعة احلال' ".واستغرب املتحدثون أن "تتم هذه اإلجراءات
يف لبنان دون سواه من الدول املضيفة ،ما يؤشر إىل نوايا سياسية مبيتة تتلطى وراء العجز يف
املوازنة" ،وطالبوا الوكالة بـ "السعي مع الدول املانحة لزيادة موازنة الصحة بدل خفضها ،بالنظر
إىل الزيادة السكانية الطبيعية وتنامي احلاجات الصحية وسط ارتفاع كلفة الفاتورة الصحية ".وأكد
املس باملؤسسات التي
مسؤولو الفصائل دورهم يف "احلفاظ على الطابع السلمي للتحركات ورفض
ّ
تديرها الوكالة سواء أكانت صحية أو تعليمية وخدماتية" ،وتمنوا على "رئيس احلكومة تمام سالم
واحلكومة اللبنانية الضغط على األونروا لتجميد قرارها ،وبذل املساعي مع الدول املانحة لزيادة
9
خمصصاتها".
على أن مسألة تقليص املساعدات التي تقدمها األونروا ليست وليدة اللحظة ،وإنما هي سلسلة
متواترة من التخلي عن املسؤولية الدولية جتاه الفلسطينينيين ،ذلك بأن املساعدات واخلدمات التي
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كانت عند إنشاء الوكالة الدولية بقرار من األمم املتحدة ،هي عبارة عن مساعدات غذائية جلميع
عائالت الالجئين ،ووجبات يومية يف املدارس ،وعالج بشكل كامل لهم يف عياداتها واملستشفيات
ال عن التعليم اجملاين الذي يتضمن القرطاسية والكتب يف املرحلتين االبتدائية
املتعاقدة معها ،فض ً
واإلعدادية ،والثانوية يف فترة الحقة؛ هذه التقديمات تقلصت بالتدريج ،فباتت املساعدات العينية
للحاالت األكثر حاجة ،حتى إن األمر وصل إىل احتمال إقفال املدارس.
فخالل اجتماع اللجنة االستشارية لوكالة "األونروا" الذي ُعقد يف أوائل حزيران  /يونيو 2015
عمان ،أعلن املفوض العام بيير كرينبول "احتمال توقّف الوكالة عن تقديم خدماتها نهائي ًا"
يف ّ
يف أيلول  /سبتمبر " ،2015يف حال استمرار أوضاعها املالية على ما هي عليه من تدهور"،
معلن ًا أن عجزها املايل يبلغ " 101مليون دوالر" حتى نهاية سنة " ،2015بفعل نقص التمويل من
الدول املانحة ،ما يعني تالي ًا وقف تقديماتها وخدماتها لالجئين الفلسطينيين املقيمين يف لبنان
10
والنازحين إليه من سورية".
ويف سياق متصل بهذا الشأن قال الناطق اإلعالمي لألونروا يف األراضي الفلسطينية سامي
مشعشع يف تصريح يف  ،2015/7/28إنه "يف حال مل تتخذ الدول املانحة قراراً بس ّد عجز وكالة
11
الغوث ،والبالغ  101مليون دوالر ،فإن الوكالة ستغلق مدارس ومراكز التدريب املهني".
لكن تبرع ًا سعودي ًا بقيمة  35مليون دوالر ،وكويتي ًا بقيمة  15مليون دوالر ،أنقذا العام الدراسي
 2016/2015يف املناطق التي تغطيها األونروا يف الضفة الغربية وقطاع غزة واألردن وسورية
التبرعين السعودي والكويتي ح ّ
ال
ولبنان .وعلى الرغم من ذلك ،فإن
ال مشكلة راهنة ،ومل يقدما ح ً
َ
12
على املدى الطويل.
وتبرر األونروا اخلفض املتواتر خلدماتها بأن هناك "طلب ًا متزايداً على خدماتها بسبب زيادة عدد
الجئي فلسطين املسجلين ،ودرجة هشاشة األوضاع التي يعيشونها وفقرهم املتفاقم .ويتم تمويل
األونروا بشكل كامل تقريب ًا من خالل التبرعات الطوعية ،فيما مل يقم الدعم املايل بمواكبة مستوى
النمو يف االحتياجات .ونتيجة لذلك فإن املوازنة البراجمية لألونروا ،والتي تعمل على دعم تقديم
أما برامج
اخلدمات الرئيسة ،تعاين من عجز كبير يتوقع أن يصل يف عام  2016إىل  81مليون دوالرّ .
األونروا الطارئة واملشروعات الرئيسة ،والتي تعاين أيض ًا من عجز كبير ،فيتم تمويلها عبر بوابات
13
تمويل منفصلة".
وهذا العجز دفع األونروا إىل إعالن "تعديالت على سياسة االستشفاء" ،وفق مكتب الوكالة الدولية
يف لبنان" ،تبدأ مع مطلع العام  ،"2016و"تؤدي إىل زيادة حجم التقليصات ،وتعديل االستشفاء
ضمن التغطية الصحية من املستوى الثاين إىل نسبة  %95يف املستشفيات التابعة جلمعية الهالل
األحمر الفلسطيني ،و %85يف املستشفيات احلكومية ،و %80يف املستشفيات اخلاصة .ويؤكد أن
نسبة التغطية ارتفعت من  %50إىل  %60مع سقف يصل إىل  5آالف دوالر لكل مداخلة طبية [medical
 ،]interventionوكذلك ارتفعت التعرفة اليومية للتغطية من املستوى الثالث إىل  416دوالراً أميركي ًا
14
ملدة تصل إىل  12يوم ًا ،ومع سقف بنسبة  5آالف دوالر".
وتمع الفصائل وهيئات اجملتمع املدين الفلسطينية ،على أن األمر ليس مسألة عجز مايل تعاين
ُ
جراءه ،وإنما هو قرار سياسي بلبوس مايل يبدو أن الدول املانحة اتخذته بهدف
األونروا واقعي ًا ّ
تصفية قضية الالجئين ،والضغط على الدول املضيفة لتويل مهمات اإلغاثة واملساعدات ،كمقدمة
لتوطين الالجئين يف هذه الدول.
وبناء عليه ،أكدت " 'خلية أزمة األونروا' املنبثقة عن الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية

الالجئون الفلسطينيون يف لبنان

تقارير
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الفلسطينية يف لبنان ،أنه ال مساومة مع وكالة األونروا على مطالب الشعب الفلسطيني احملقة ،وأن
التحركات االحتجاجية مستمرة ومتصاعدة حتى تتراجع عن قرارات تقليص خدماتها وآخرها
الصحية ،داعية الدولة اللبنانية لدعم مطالبنا احملقة بمواجهة قرارات وإجراءات وكالة األونروا
15
حتمل مسؤولياته كاملة جتاه قضية الالجئين".
الظاملة ،واجملتمع الدويل إىل ّ

الهجرة مطلب حتت وطأة غياب احلقوق
وتقليص اخلدمات واألزمة السياسية الفلسطينية
دائم ًا ما كانت الهجرة مكروهة لدى الفلسطينيين ،وعندما هاجر كثيرون منهم بعد سنة ،1976
عقب جمزرة تل الزعتر وتدمير اخمليم ،وكذلك التدمير اجلزئي خمليم ضبية وتهجير معظم سكانه
من الالجئين ،ثم بعد جمزرة صبرا وشاتيال يف سنة  ،1982فإن هذه الهجرة تمت بسبب الظروف
القاهرة يف حينه ،وكان الناس يهاجرون بصمت .لكن يف سنة  ،2014برزت حتركات شبابية
عالنية بعنوان "احلق يف الهجرة" ،تدعو إىل فتح األبواب يف أوروبا وبالد أميركا وأستراليا أمام
الالجئين الفلسطينيين يف لبنان ،كي يتمكنوا من عيش حياة كريمة يفتقدونها يف لبنان.
وبدأت الدعوة إىل "احلق يف الهجرة" عبر تعليق ( )Postلشاب فلسطيني يف "الفايس بوك" تناقله
عدد كبير من الشبان والشابات ،لتظهر بعده جمموعة تطلق على نفسها "حملة حق الهجرة" ،وتنظم
تظاهرات واعتصامات داخل اخمليمات.
ويف مقالة يل نشرتها جملة "جدل" الصادرة عن مؤسسة "مدى الكرمل" ضمن ملف عن الشباب
الفلسطيني ،عنوانها "احلراكات الشبابية الفلسطينية يف لبنان بين 'العودة' و'حتسين مستوى
املعيشة' " ،أجابني شاب يدعى علي (وهو اسم غير حقيقي) أنه "باتت احلياة مستحيلة مع كل
القيود االقتصادية واالجتماعية والقانونية املفروضة ،وبعدما تخلت كل الفصائل عملي ًا عن حق
العودة ،وتركت الالجئين إىل مصيرهم ،وفشلت حتى يف تأمين احلد األدنى من احلقوق لهم يف
16
لبنان".
فالالجئون الفلسطينيون يف لبنان ،ومنذ أن قدموا إىل لبنان يف إثر نكبة  ،1948يعانون
التهميش واإلقصاء االقتصادي والسياسي وحتى االجتماعي .وبينما كان نصفهم يعيش يف
اخمليمات والنصف اآلخر خارجها ،بات معظمهم يعيش اآلن داخل اخمليمات التي باتت مكتظة،
وخصوص ًا بعد حرب اخمليمات وتهديدهم أمني ًا ،وبعدما ُمنعوا من التملك بموجب تعديل قانون
التملك لألجانب لسنة  ،2001علم ًا بأنهم ممنوعون من العمل يف كثير من املهن ،على الرغم من
قانون العمل والضمان االجتماعي لسنة  .2010فتعديل قانون العمل أتاح لهم جزئي ًا احلق
تعديل
َ
يف العمل بموجب إجازة عمل (جمانية) ،لكنه ال يتجاوز كثيراً ما كان متاح ًا لهم قبله ،أي العمل
يف األعمال الشاقة وغير احملبذ شغلها من طرف اللبنانيين ،أو العمل يف مهن ووظائف حمصورة
باللبنانيين ،عبر التحايل على القوانين والعمل من دون إجازة عمل وبمرتب ال يتجاوز كثيراً احلد
17
األدنى لألجور يف لبنان.
أما قانوني ًا ،فقد غاب التعريف الواضح للفلسطينيين يف القانون اللبناين ،فهم ُيعتبرون أجانب
ّ
بموجب القرار رقم  319لسنة  ،1962وكرس وضعهم هذا تعديل قانون العمل الرقم  ،129يف
18
ويعتبرون فئة خاصة من الالجئين ال تنطبق عليهم مواصفات الالجئين
تاريخ .2010/7/17
ُ
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املنصوص عليها يف اتفاقية الالجئين لسنة  ،1951كون وثائقهم تصدر عن مديرية الشؤون
السياسية والالجئين .ووصف القانون رقم  296لسنة  19،2001الذي َع ّدل القانون املنفذ باملرسوم
رقم  ،11614يف تاريخ  4كانون الثاين  /يناير ( 1969اكتساب غير اللبنانيين احلقوق العينية
العقارية يف لبنان) ،الالجئ الفلسطيني بأنه "ال يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها"،
20
وبالتايل وضع له فئة جديدة ،فال هي "مكتومو القيد" وال حتى "فاقدو األوراق الثبوتية".
يجد الالجئ الفلسطيني نفسه بين فكّي تضييقين ،اجتماعي وسياسي :األول ،وهو أكثرهما
تأثيراً ،ناجت من القوانين التمييزية اللبنانية التي تضعه دائم ًا حتت فزاعة التوطين التي تعتبر
حقه يف السكن أو العمل أو احلياة الكريمة توطين ًا ينص الدستور اللبناين على رفضه .ويؤازر
صور اخمليمات على أنها بؤر إرهاب
هذا التضييق حمالت إعالمية متواصلة تكاد ال تنقطع ُت ّ
وجريمة وإدمان واجتار باخملدرات ،وتآمر على الداخل واجلوار؛ الثاين ،الذي يزيد طين التهميش
والتمييز ب ّلة ،هو الفوضى السياسية الفلسطينية الناجمة عن فشل مشروع احلل املتمثل يف اتفاق
أوسلو ،وفشل مشروع املقاومة املسلحة ،وأقسى مظاهر الفشلين :االنقسام العمودي واملناطقي
مشروعي "فتح" و"حماس" ،وعدم فاعلية الفصائل األُخرى يف كال املشروعين ،وبالتايل
بين
َ
فشل هؤالء يف متابعة القضايا املعيشية لالجئين الفلسطينيين يف لبنان ،بل استغالل حالة
االستضعاف لالجئين الستقطابهم عبر تقديم مساعدات مالية أو "التفريغ" بمرتبات ال تكاد تكفي
احلد األدنى من متطلباتهم األساسية.
لقد اجتمعت العوامل "اإلقصائية" و"التهميشية" اللبنانية ،و"االستغاللية  /االستقطابية"
الفصائلية الفلسطينية ،ودفعت الالجئين والالجئات الفلسطينيات إىل ركوب خماطر البحر يف
"مراكب املوت" نحو حياة أقل سوءاً يف الغرب ،يف سياق درب جلجلة "الدياسبورا السورية" .ويف
حديث يل مع عدد من الشابات والشبان الناشطين يف اخمليمات ،علمت أن عدداً ال يستهان به
من الشابات والشبان الفلسطينيون يهاجر بعدما يجمع ما استطاع من مال ،حتى بات سكان
اخمليمات ،يف معظمهم ،من األطفال واملراهقين والكهول.
وربما كانت الصورة املأسوية لهذه الهجرة ،موت املهندسة الشابة ريهام املغربي ( 24عام ًا)
غرق ًا يف املياه اإلقليمية التركية ،كما أسلفنا يف مستهل هذا التقرير .وب ّلغتني ناشطة ميدانية
يف منطقة صور ،أن شابة كانت تعمل لدى منظمة غير حكومية ،جمعت مبلغ ًا من املال ودفعته
إىل سماسرة الهجرة واالجتار بالبشر ،كي تصل إىل أملانيا ،لكنها قضت شهوراً قبل أن تصل إىل
جراء ما تعرضت له من برد شديد وإرهاق عبر السفر بحراً
اليونان حيث أصيبت بمرض وهزال ّ
وعلى األقدام براً ،وأنها تسعى للعودة إىل منزل ذويها يف منطقة صور ،لكنها ـ حتى نشر هذا
التقرير ـ مل تتمكن من هذا ،بسبب عدم قدرة العائلة على تأمين تكلفة إعادتها.
إن خماطر "التهميش" و"اإلقصاء" و"االستغالل  /االستقطاب" ،والتقليصات األخيرة لألونروا
تخل دويل عن املسؤوليات جتاه الالجئين الفلسطينيين ،كلها عوامل
التي يراها كثيرون إعالن
ٍ
تدفع الالجئين الفلسطينيين إىل اليأس ،ومن اليأس تأتي حماوالت الهجرة اخلطرة التي أشرنا
إليها ،وجتعل هؤالء عرضة الستغالل حالة االستضعاف املركزة تلك ،من جانب منظمات إجرامية
أو متطرفة.

الالجئون الفلسطينيون يف لبنان

تقارير

213

املصادر
 1يطلق وصف "مراكب املوت" على املراكب التي تنقل الالجئين واملهاجرين عبر البحر األبيض
املتوسط إىل تركيا والسواحل األوروبية بقصد الهجرة إىل أوروبا ،ذلك بأن مافيات تهريب البشر
حتشر عدد ًا كبير ًا من املهاجرين يف مراكب صغيرة يعمد بعض العصابات إىل إغراقها أو تركها
يف وسط البحر ،األمر الذي يؤدي إىل غرق عدد كبير من املهاجرين .وقد أحصت منظمة الهجرة
العاملية ( )IOMوفاة  3329مهاجر ًا غرق ًا يف سنة  ،2015و 3279آخرين للسبب نفسه يف سنة
 .2014وللمزيد بشأن ضحايا الهجرة عبر البحر األبيض املتوسط ،انظر تقرير ًا ملنظمة الهجرة
الدولية يف الرابط اإللكتروين التايل:
https://www.iom.int/news/mediterranean-update-migrant-deaths-rise-3329-2015

ال ينهي البلبلة"،
 2انظر" :وقف العمل بوثائق سفر فلسطينيي لبنان بعد أيام :وزير الداخلية وضع ح ً
"النهار" (بيروت) 2 ،شباط  /فبراير  ،2014يف الرابط اإللكتروين التايل:
http://newspaper.annahar.com/article/285657

" 3الداخلية :وثائق سفر مقروءة آلي ًا موقتة لالجئين الفلسطينيين املسجلين"" ،الوكالة الوطنية
لإلعالم" (بيروت) ،اخلميس  4شباط  /فبراير  ،2016يف الرابط اإللكتروين التايل:
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/204189/

" 4أحرق نفسه للخالص من أوجاع التالسيميا"" ،األخبار" (بيروت) ،العدد  ،٢٧٨٥الثالثاء  ١٢كانون
الثاين  /يناير  ،٢٠١٦يف الرابط اإللكتروين التايل:
http://www.al-akhbar.com/node/249762

 5بشأن التحركات التي أعقبت قرار األونروا ،انظر املوقع اإللكتروين للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين ـ فرع لبنان ،يف الرابط التايل:
http://www.pflp-lb.org/list.php?go=newslist&catid=3&page=15&limit=15

 6بشأن مهمات األونروا ،انظر الرابط اإللكتروين التايل:
http://www.unrwa.org/ar/who-we-are

 7انظر مثالً" :انتفاضة يف اخمليمات ضد األونروا"" ،األخبار" (بيروت) ١٤ ،كانون الثاين  /يناير
 ،٢٠١٦يف الرابط اإللكتروين التايل:
http://www.al-akhbar.com/node/249849

" 8احتجاجات فلسطينية تغلق مقر أونروا بلبنان"" ،اجلزيرة ـ نت" 3 ،شباط  /فبراير  ،2016يف
الرابط اإللكتروين التايل:
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/2/3

" 9اجتماع لبناين فلسطيني يف السراي احلكومي بحث تقليصات 'األونروا' األخيرة"" ،وكالة القدس
لألنباء" 4 ،شباط  /فبراير  ،2016يف الرابط اإللكتروين التايل:
http://alqudsnews.net/post/87386

ّ
وتخفض الغذاء للفلسطينيين"" ،النهار" (بيروت) 1 ،تموز /
" 10األونروا تُ وقف مساهمات اإليواء
يوليو  ،2015يف الرابط اإللكتروين التايل:
http://newspaper.annahar.com/article/248961
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(عمان) 30 ،تموز  /يوليو
" 11أزمة األونروا املالية تهدد برامج التعليم يف مدارس الوكالة"" ،الرأي" ّ
 ،2015يف الرابط اإللكتروين التايل:
http://www.alrai.com/article/728058.html

 12بشأن املنحتين السعودية والكويتية ،انظر" :الكويت تقدم  15مليون دوالر لصالح عمل األونروا
التنموي مع الجئي فلسطين" ( 3حزيران  /يونيو )2015؛ و"السعودية تتبرع بمبلغ  35مليون دوالر
لألونروا" ( 12آب  /أغسطس  ،)2015يف املوقع اإللكتروين لألونروا ،رابط "البيانات الصحافية":
http://www.unrwa.org/ar/newsroom/press-releases

 13راجع يف هذا الصدد" :األونروا تناشد للحصول على أكثر من  800مليون دوالر من أجل سورية
واألراضي الفلسطينية احملتلة" ،املصدر نفسه.
" 14الجئو اخمليمات لـ 'القدس لألنباء' :تعديالت األونروا االستشفائية سياسية وجمحفة"" ،وكالة
القدس لألنباء" 18 ،كانون األول  /ديسمبر  ،2015يف الرابط اإللكتروين التايل:
http://alqudsnews.net/post/84322

' " 15خلية أزمة األونروا' :ال مساومة على مطالب الشعب الفلسطيني احملقة ،وماضون بالتحركات
االحتجاجية حتى النهاية" ،املوقع اإللكتروين للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ فرع لبنان ،يف
الرابط التايل:
http://www.pflp-lb.org/news.php?go=fullnews&newsid=4162

 16أنيس حمسن" ،احلراكات الشبابية الفلسطينية يف لبنان بين 'العودة' و'حتسين مستوى املعيشة'"،
"مدى الكرمل" ،العدد ( 22شباط  ،)2015يف الرابط اإللكتروين التايل:
http://mada-research.org/wp-content/uploads/2015/02/JDL22-AR-7-Mehsen.pdf

 17للمزيد ،انظر :أنيس حمسن" ،الفلسطينيون يف لبنان :حالة التمييز وتداعياتها"" ،مركز دراسات
اجلمهورية الديمقراطية" ،2014 / 9 / 1 ،يف الرابط اإللكتروين التايل:
http://drsc-sy.org//wp-content/uploads/2014/09/p-l.pdf

 18انظر نص القانون يف موقع جملس النواب اللبناين ،يف الرابط اإللكتروين التايل:

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:q_KjMHL4B6wJ:https://
www.lp.gov.lb/Temp/Files/a322e331-d659-4c69-9e26-f6355e11d87f.
docx+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=lb

 19انظر نص القانون يف موقع جملس النواب اللبناين ،يف الرابط اإللكتروين التايل:

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5ZXYSPxqYk4J
:https://www.lp.gov.lb/Temp/Files/c36ac5d1-c381-4ef5-a949-9e8c449b6a67.
doc+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=lb

 20حمسن" ،الفلسطينيون يف لبنان ،"...مصدر سبق ذكره.

